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Algemeen 
Netwerk Land van de Reest was van 2013 tot 31 oktober 2019 onderdeel van de landelijke 
organisatie Vrouwen van Nu. We werden op 31 oktober 2019 een zelfstandige vereniging. 
Na de oprichtingsvergadering op 2 oktober van dat jaar werden de statuten door de vier 
bestuursleden en de notaris ondertekend op die gedenkwaardige donderdag de 31e. Een 
feestelijke gebeurtenis!  
 
Activiteiten 
In 2019 waren er in de laatste twee maanden drie centrale activiteiten te weten: een 
borrel op 1 november in Dalfsen; een lezing van Margreet Jongebreur op 21 november  
over haar leven en afkomst, met aansluitend een lunch, en het eindejaarsfeest op 18 
december in de Inmenning in IJhorst.  
In 2020, het eerste volle jaar, stond er van alles op het programma, maar door Covid-19 
viel er veel in het water. Wat wel doorging? Een  borrel in februari en een viertal 
activiteiten. Op 4 maart was er een lezing van Anne van Delft met als titel ‘de Vertelling, 
de derde naam’, met lunch na. Op 3 juli organiseerde het bestuur een borrel op het terras 
van restaurant Mulino. Donderdag 6 augustus was een dag met heerlijk weer, waarop veel 
van de leden er op uit trokken met de fiets voor een tocht richting Witharen. Halverwege 
was er een lunch vanuit een foodtruck en in de middag een bezoek aan de Beeldentuin in 
Witharen. De laatste activiteit in 2020 was een kookworkshop Chileens koken op 17 
september.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2019 - 2020 uit vier leden: 

Gerrie Bosman, voorzitter tot 1 november 2020  
Birgite Swartjes, voorzitter vanaf 1 november 2020 
Lia de Voogd, secretaris 
Ineke Fischer, penningmeester 
Terry Albers, algemeen lid 

 
Het bestuur kwam gemiddeld eens in de zes weken bijeen voor een bestuursvergadering. 
Een algemene vergadering (AV) met de leden, gepland op 13 oktober 2020, kon niet 
doorgaan vanwege de coronamaatregelen, afgekondigd door de regering. Omdat deze AV 
statutair in 2020 nog niet verplicht was, is deze verschoven naar dinsdag 13 april 2021. 
 
Gerealiseerd werden:  

- het tweemaandelijks uitbrengen van een Nieuwsbrief; 
- het actualiseren van de Richtlijnen van het Netwerk; 
- het maken van een Welkomstbrief; 
- het actualiseren van de opzet en inhoud van de website; 
- het faciliteren van diverse activiteiten en bijeenkomsten. 



In oktober 2020 is er een digitale ledenraadpleging gehouden met vragen omtrent het 
reilen en zeilen van het Netwerk in coronatijd. Een geweldige respons gaf het bestuur de 
antwoorden waar zij om verlegen zat en de mogelijkheden om een plan te trekken voor 
de toekomst. Hier is uitgebreid verslag van gedaan in de extra Nieuwsbrief die in 
november uitkwam. 
 
Themagroepen 
Er waren in 2019 en 2020 diverse Themagroepen actief.  
 
De themagroep Creatief heeft in december 2019 een kerststuk gemaakt onder leiding van 
twee leden van de themagroep. Aan de uitnodiging, die aan alle leden van het Netwerk 
was gestuurd, gaven twintig leden gehoor. Het was een leuke en geslaagde bijeenkomst. 
In januari 2020 hebben enkele leden van de themagroep meegedaan aan een workshop 
‘anders werken met gerstekorrelstof’. Het was leuk om te doen en leverde ook nog een 
tastbaar resultaat op. Een tweede workshop glasfusen ging door de coronamaatregelen 
niet door. 
 
Momenteel bestaat de groep uit zes vrouwen. Zo’n vier of vijf keer per jaar organiseert 
steeds een ander lid voor de groep een activiteit. De doelstelling is tweeledig: het is 
gezellig om samen een dagdeel bezig te zijn, maar het is vooral ook leuk om nieuwe 
technieken uit te proberen. We streven er daarom naar om steeds iets anders te doen, 
hoewel we ook kunnen besluiten om iets wat we leuk vinden nog eens te herhalen. De 
workshop glasfusion bijvoorbeeld uit 2019 zou in 2020 herhaald worden. 
Als de coronamaatregelen voorbij zijn, zullen we de balans opmaken:  
- wie blijven deelnemen aan de werkgroep; 
- zijn er nieuwe belangstellenden; 
- en wat gaan we doen, wie organiseert wat. 
 
De themagroep Film is in 2015 gestart en heeft momenteel tweeëntwintig deelnemers. 
Eens per maand, aan de hand van een rooster, zoekt iemand een film uit, nodigt de 
clubleden uit, inventariseert wie er mee willen, reserveert kaartjes en maakt afspraken 
over het vervoer. Van de filmkeuze hangt af of we naar de bioscoop/het filmhuis gaan in 
Zwolle, Hoogeveen of Meppel. Voorafgaand aan de film drinken we, als er voldoende tijd 
is, nog even een kopje koffie of thee, en na afloop genieten we vaak nog even na onder het 
genot van een glaasje wijn of fris. De filmkeuze is vrij en wordt bepaald door degene die ’t 
bezoek organiseert.  
Vanaf januari 2017 wordt een overzicht bijgehouden van de films die we gezien hebben. 
Dat waren onder andere Brimstone, L’avenir, Daniël Blake, Vele hemels boven de zevende, 
Loving Vincent, Figlia Mia, The wife, Todos lo saben, Amazin Grace en Temblores.  
Na februari 2020 zijn er geen films meer bezocht. De coronapandemie maakte dat 
onmogelijk. 
 
Themagroep Keukentafelproject en Koffieochtenden, in gesprek met vrouwen uit het 
buitenland  
Na het symposium in januari 2017 met als onderwerp ‘Ver weg en dichtbij’ hebben een 
aantal leden van het Netwerk Land van de Reest de koppen bij elkaar gestoken met als 
doel ‘iets’ op te zetten voor contact tussen de leden en vrouwen die vanuit het buitenland 
naar Nederland zijn gekomen, en dan natuurlijk specifiek naar onze regio. Daaruit is het 
‘Keukentafelproject’ (een-op-eengesprekken) voortgekomen en later ook het project 



‘Koffieochtenden’ (programma voor een groep). De doelen voor beide projecten zijn: 
contact maken, de Nederlandse taal leren, informatie uitwisselen en cultuur uitwisselen. 
 
Voor beide projecten werden in het begin buitenlandse vrouwen aangemeld via de 
bibliotheek en het Maatschappelijk Werk van gemeente De Wolden (Welzijn de Wolden). 
Momenteel komen ook buitenlandse vrouwen naar de bijeenkomsten die over de 
projecten gehoord hebben via de vrouwen die al meedoen. Sommigen stoppen met 
deelname omdat ze bijvoorbeeld werk gekregen hebben, maar al met al is de 
groepsgrootte vaak een goede grootte voor de doelen die we hebben. 
 
Twee leden van het Netwerk hebben een coördinerende functie, verder zijn nog zes tot 
acht leden bij deze themagroep betrokken.  
 
De koffieochtenden vinden eens per veertien dagen, op donderdagochtend, plaats in de 
bibliotheek. De bibliotheek stelt de ruimte en de koffie en thee beschikbaar. Voor deze 
ochtenden worden de te bespreken onderwerpen/thema’s aangedragen door de 
Netwerkleden en de buitenlandse vrouwen, die om de beurt de uitwerking van zo’n 
onderwerp verzorgen. Steeds vaker gebeurt het dat een buitenlandse vrouw een 
onderwerp, in het Nederlands, zelfstandig presenteert. Het hele project is de afgelopen 
jaren duidelijk gegroeid, zowel kwantitatief als kwalitatief.  
 
Thema’s die aan de orde gekomen zijn in 2020: nieuwsvergaring in de diverse landen, 
tsaren Rusland, winter, praatspel, moestuinen, Pasen/Palmpasen, gastvrijheid, 
dorpsfeesten (Koningsdag, Oranjefeest, 4 en 5 mei), gezondheidszorg, eetgewoontes bij 
feestdagen.  
Tijdens de bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk Nederlands gesproken. Ook al is het 
verschil in taalniveau groot, de buitenlandse vrouwen redden zich met een vertaalapp op 
hun GSM en de vrouwen die al wat beter Nederlands spreken helpen natuurlijk de 
anderen. 
 
Eens per jaar, voor de zomervakantie, is er een feestelijke afsluiting voor alle 
betrokkenen. Twee keer per jaar wordt er door de Netwerkleden geëvalueerd hoe een en 
ander ervoor staat. Hierbij is soms een afgevaardigde van Welzijn de Wolden aanwezig. 
 
In september van 2020 kregen we van het Taalpunt van de bibliotheek, dat zich inzet voor 
alle laaggeletterden, de vraag of we ‘taalwandelingen’ zouden willen organiseren. Hier 
hebben we gehoor aan gegeven, maar na twee taalwandelingen in september 2020 
gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. 
 
Momenteel zijn er geen activiteiten. Ieder neemt zijn eigen verantwoordelijkheid bij het 
onderhouden van contacten. We hopen later in het jaar 2021 alles weer op te kunnen 
starten. 
 
De themagroep Kunst & Cultuur is op 12 februari 2020 met in totaal zeven leden naar een 
concert van Tania Kross geweest in een uitverkocht theater De Spiegel in Zwolle. De 
voorstelling had als titel ‘Van Mozart tot Madonna’ en omvatte dus niet alleen klassieke 
muziek.  
Alle andere plannen voor theaterbezoek, voor een workshop met excursie en die voor de 
jaarlijkse kunstlezing moesten de ijskast in. 



 
De themagroep Lezen komt al een aantal jaren iedere eerste dinsdag van de maand bij 
elkaar. De groep bestaat uit twaalf vrouwen, die iedere maand in samenspraak een 
recent/actueel boek kiezen om te lezen en de maand daarna te bespreken.  
De bijeenkomsten zijn ontspannen en geven veel leesinspiratie. 
Toen de coronamaatregelen maakten dat we met slechts vier vrouwen bij elkaar konden 
komen is de groep opgesplitst. Bij de nog verdere aanscherping van het ontvangen van 
bezoek zijn we overgegaan op schrijven: iedereen schreef een recensie over het gelezen 
boek en dit is uitgewisseld via e-mail. 
 
De themagroep Voeding, negen leden, is als zodanig in 2020 niet bij elkaar geweest. Er 
zijn plannen geweest om het symposium (toen nog gepland voor) januari 2020 vorm te 
geven, maar, zoals bekend, is dat niet doorgegaan. Zodra het weer enigszins mogelijk is, 
wordt er gewerkt aan een doorstart van de thematafel. 
 
De themagroep Weldadig Wandelen is nog niet van start gegaan en hoopt in 2021 op een 
heerlijk wandeljaar. 
 
 


